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RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO 
 

ZÁPIS 

z 51/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 21. 9. 2020 

 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; PhDr. Hana Dombrovská, členka 

Rady; Ing. Martin Chvátal, člen Rady; Lenka Smutná, členka Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 Program schůze Rady 1.

Rada projednala předložený návrh programu 51/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 51/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

 Kontrola úkolů 2.

 Návrh rozpočtového opatření č. 14/2020  3.

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 14/2020 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2020. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Ochrana účelových komunikací 4.

Rada se seznámila s cenovou nabídkou společnosti GOZ GARDEN s.r.o., na instalaci 250 ks 

dřevěných kůlů podél účelových komunikací za sportovní halou, sloužících k ochraně vyspravených 

komunikací před poškozením zemědělskou technikou, v ceně 10 985,- Kč bez DPH (13 291,85 Kč 

s DPH). 

Rozpočtová skladba: 2212/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku společnosti GOZ GARDEN s.r.o., na instalaci 250 ks dřevěných kůlů podél 

účelových komunikací za sportovní halou dle situace v příloze č. 3 zápisu v ceně 10 985,- Kč bez DPH 

(13 291,85 Kč s DPH) a pověřuje starostu podpisem objednávky. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Pacht pozemku p.č. 888/2, k.ú. Brněnské Ivanovice 5.

Rada projednala žádost … o pacht pozemku p.č. 888/2, k.ú. Brněnské Ivanovice,  

o výměře 362 m
2
. 

Usnesení: 

Rada schvaluje pacht pozemku p.č. 888/2, k.ú. Brněnské Ivanovice, o výměře 362 m
2
 … a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy.   

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Pacht části pozemku p.č. 1489/1, k.ú. Brněnské Ivanovice 6.

Rada se seznámila se stavem části pozemku p.č. 1489/1 o výměře 1311 m
2
, k.ú. Brněnské Ivanovice, 

kterou má na základě smlouvy 19-02-84 ze dne 9. 1. 2019 propachtovánu ….  
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Usnesení: 

Rada souhlasí s vypovězením pachtovní smlouvy 19-02-84 ze dne 9. 1. 2019 s jednoměsíční 

výpovědní dobou z důvodu prodlení úhrady pachtovného a nezajištění řádného zemědělského využití 

pozemku. Rada pověřuje starostu podpisem výpovědi.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV    Termín: RMČ 

 Úprava pachtu části pozemku p.č. 1590, k.ú. Brněnské Ivanovice  7.

Rada se seznámila s ústní žádostí … o změnu pachtovní smlouvy ze dne 20. 3. 2017, č. sml.: 17-02-

429, na část pozemku p.č. 1590, k.ú. Brněnské Ivanovice, s účinností od 1. 1. 2021. Změna smlouvy 

spočívá ve zmenšení propachtovávané části pozemku z 1330 m
2
 na 635 m

2
  

a s tím související snížení pachtovného. 

Usnesení: 

Rada souhlasí se změnou pachtovní smlouvy ze dne 20. 3. 2017, č. sml.: 17-02-429, uzavřené …, a to 

tak, že předmětem pachtu je s účinností od 1. 1. 2021 pouze část pozemku p.č. 1590, k.ú. Brněnské 

Ivanovice, o výměře 635 m
2
. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k územnímu řízení RD Jubilejní, doplnění 8.

Rada se seznámila se žádostí projektanta, …, o doplnění původního vyjádření Rady k záměru 

výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 788/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, ulice Jubilejní. Doplnění 

se týká souhlasu se zřízením služebnosti pro umístění nových přípojek splaškové a dešťové kanalizace 

do pozemku p.č. 781, k.ú. Brněnské Ivanovice.  

Usnesení: 

Rada doplňuje své usnesení, přijaté na 37/VIII. schůzi, o souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení 

služebnosti k pozemku p.č. 781, k.ú. Brněnské Ivanovice, a to pro uložení přípojky splaškové  

dešťové kanalizace dle situace v příloze č. 4 zápisu.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Komise sociální a zdravotní  - zápis 9.

Rada projednala zápis z 13/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 8. 9. 2020. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 13/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 8. 9. 

2020. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

 Darovací smlouva – panna v kroji 10.

Rada projednala návrh na uzavření darovací smlouvy na pannu v kopii originálního tuřanského kroje 

v hodnotě 3.000,- Kč, uzavíranou s … coby dárcem, za účelem vystavení v tuřanské muzejní sbírce.  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy na na pannu v kopii originálního tuřanského kroje 

v hodnotě 3.000,- Kč, uzavíranou s … coby dárcem, za účelem vystavení v tuřanské muzejní sbírce. 

Rada schvaluje text předmětné smlouvy uvedený v příloze č. 5 zápisu a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Úprava mlatové plochy na hřišti Malínská 11.

Rada se seznámila s nabídkou GOZ GARDEN s.r.o., na úpravu mlatové plochy na hřišti Malínská za 

částku 48.830,- Kč bez DPH (59.084 Kč vč. DPH). 
Rozpočtová skladba: 3745/6121 

 

 

Usnesení: 
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Rada schvaluje nabídku GOZ GARDEN s.r.o., na úpravu mlatové plochy na hřišti Malínská za částku  

48.830,- Kč bez DPH (59.084 Kč vč. DPH). Rada ukládá Úřadu připravit smlouvu za podmínek 

daných v nabídce a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Různé 12.

 Závěr 13.

 

 

V Brně - Tuřanech 21. 9. 2020 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


